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A RESTAURAÇÃO DO SENHOR 
Isaías 41:1-29 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves 
 
Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série ATRAVÉS 

DA BÍBLIA, e quero saudá-lo em nome do Senhor JESUS CRISTO. Desejo sobre 
você e toda a sua família as mais preciosas bênçãos do SENHOR. É um prazer 
está junto com você para este encontro em que temos estudado a Palavra de 
Deus e especificamente as profecias registradas pelo profeta Isaías no seu livro. 
Hoje já estamos estudando essa terceira parte do livro e vamos dedicar a nossa 
atenção para o Capítulo 41 de Isaías. Como temos afirmado, para nós é muito 
bom saber que você está dedicando um tempo específico para meditação na 
Palavra de Deus.  

(...)  

Vamos orar? Sim, Senhor Deus, nós queremos te agradecer, 
porque a Tua presença em nossas vidas faz com que a gente 
perceba a tua bondosa mão transformando o nosso ser. 
Conceda para Cléa e para cada um dos ouvintes essa 
transformação que só Tu podes ocasionar, por isso nós te 
louvamos e te pedimos e colocamos essa oração em nome 
de JESUS, AMÉM! 
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Querido amigo, estamos hoje diante do Capítulo 41 de Isaías e o 
nosso propósito é estudarmos todo este texto que vai do versículo 1 até o 29. 
Isaías 41, 1 ao 29. Neste texto é possível percebemos que o profeta introduz 
um tema novo no conteúdo geral do livro e esse tema pode ser subdividido em 
três partes. Em primeiro lugar, é apresentada a verdade de que o povo de Deus 
foi levado ao cativeiro e sofria o desterro por causa dos seus pecados; em 2ª 
Reis lemos que assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém, 
contra Judá, a ponto de os rejeitar da sua presença (2ª Reis 24:20). Palavra 
confirmada com tal clareza pelo profeta Jeremias que cita, exatamente, essa 
a razão de Judá ser exilada, conforme nós lemos em Isaías 52:3. 

Em segundo lugar, o profeta mostra que o exílio babilônico 
comprova que Deus é Deus; é, veja bem, através de duas confirmações vemos 
que Deus é Deus, porque Ele antecipadamente avisou e profetizou que haveria 
o desterro caso não houvesse obediência aos seus mandamentos. Desde a muito 
Ele havia profetizado que essa seria a consequência pelo pecado, conforme nós 
lemos lá em Deuteronômio, Capítulo 28:63-66. Mas, Deus é Deus também por 
uma segunda razão, porque não pode ser comparado aos ídolos, aos deuses 
humanos, que são mortos enquanto ele é vivo e presente em nossas vidas 
conforme nós vimos no Capítulo 40.  

Em terceiro lugar, esse novo tema apresenta-nos a restauração, 
isto é, a redenção do povo de Deus. A profecia indicava que no futuro haveria 
restauração, haveria a redenção tão ansiosamente esperada pelos que sofriam 
a dor do exílio; essa profecia que indicava a futura restauração era mais uma 
prova de que Deus é Deus e não os ídolos; muito tempo antes de acontecer, já 
fora previsto que a restauração aconteceria através de Ciro, o futuro imperador 
Persa, conforme nós vamos encontrar esta palavra em 44:28 e 45:1. 

Mas, também, esta restauração aconteceria exatamente 70 anos 
depois de Nabucodonosor, também chamado de servo do Senhor, em Jeremias 
25:9, ter invadido e destruído Judá, Jerusalém e o Templo. Diante destas 
colocações, então, depois de nos apresentar, no Capítulo 40, a grandiosidade 
do Senhor, agora o profeta nos apresenta a ação bondosa de Deus para com o 
seu povo; e assim podemos dar como título ao capítulo 41, a seguinte frase: A 
RESTAURAÇÃO DO SENHOR. Esta é uma expressão que sintetiza, como título, 
todo o capítulo 41. A RESTAURAÇÃO DO SENHOR, Isaías 41:1-29. 

Então neste capítulo nós encontramos uma demonstração do amor 
e da compaixão de Deus para com o seu povo, através destas palavras 
reconfortantes, encontramos a revelação da glória do Senhor; assim como a sua 
grandiosidade foi proclamada no capítulo anterior, agora era a glória de Deus 
que estava sendo manifestada através das suas bondosas ações.  

O fato de Deus nos amar, o fato de Deus restaurar o Seu povo, isso 
merece uma reflexão. Era mais uma demonstração de que Deus é um Deus cheio 
de glória. O fato de Deus restaurar o seu povo, era mais uma demonstração da 
glória divina. Veja bem, a glória divina sempre será vista no seu amor e na sua 
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bondade, e exatamente nestes versos que nós vamos estudar, nós vamos 
encontrar palavras que glorificam o nosso Senhor, o nosso Deus.  

Com base em Êxodo 33:18-19 e 34:5-7 podemos afirmar, então, 
que a glória divina será sempre vista no seu amor e na sua bondade. Mas um 
outro aspecto que destaca a glória de Deus é exatamente a revelação que ele 
concedeu aos seus servos, é, os profetas, especificamente ao profeta Isaías; 
Deus revelou aos profetas os acontecimentos que viriam a acontecer muito 
tempo depois dos seus dias; sem eles entenderem claramente esse novo tempo, 
desse novo reino, querendo saber, inclusive, se eles também usufruiriam 
daquelas bênçãos, os profetas foram apenas instrumentos divinos revelando 
bênçãos preciosas que alcançariam judeus que voltariam do cativeiro 
babilônico. 

Mas essas bênçãos que vieram, concretamente, na vinda de Cristo, 
alcançariam a nós também; é, agora nós, no Século XXI, essas bênçãos 
prometidas a muito tempo, alcançariam aqueles que tem fé em Cristo. Foi sobre 
isso e a respeito deles que Pedro disse. Foi a respeito desta salvação que os 
profetas perguntaram e investigaram com muito cuidado; eles profetizaram a 
respeito da graça, isto é, da salvação que Deus iria dar a vocês e procuraram 
saber quando seria este tempo e como teria de vir. 

O Espírito de Cristo que estava neles, indicava este tempo, ao 
predizer os sofrimentos que Cristo teria que suportar e a glória que viria depois. 
Quando os profetas falaram a respeito da verdade que vocês têm ouvido agora, 
Deus revelou que o trabalho deles, isto é, o que eles ministravam não era para 
o seu próprio benefício, mas para o bem de vocês. Eu acabei de ler para vocês, 
1ª Pedro 1:10, 11 e 12.  

Então neste texto temos detalhes importantes a pontuar; neste 
texto de Pedro. Primeiro, os profetas que recebiam a revelação de Deus 
estavam conscientes e não em transes, tanto é que procuravam entender como 
os eventos futuros aconteceriam e se eles seriam beneficiados por aquelas 
profecias encorajadoras. Os profetas ministravam a judeus no exílio e a todos 
nós na época da nova aliança, que essa maravilhosa restauração era fruto da 
graça divina.  

O fato do Espírito Divino está nos profetas indicam que estas 
palavras eram divinamente inspiradas, os profetas ao anunciarem a salvação, a 
restauração que Deus iria proporcionar, profetizaram também que o servo do 
Senhor, isto é CRISTO, iria padecer, ele iria sofrer, para depois ser glorificado 
e isto, de fato, ocorreu.  

E em quinto lugar, os profetas ministraram ou profetizaram 
bênçãos que eles mesmos não experimentariam, eles não vivenciariam essas 
bênçãos concretamente, mas, pela fé, eles a possuiriam. Se você quiser um 
texto que confirma isso, anote aí, se tiver a oportunidade, HEBREUS 11:30-40. 
Ora, essas bênçãos que estiveram disponíveis a todas as gerações da fé, desde 
que o Senhor JESUS CRISTO veio, também pela fé estão disponíveis para nós. É, 
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agora, no Século XXI, essas bênçãos estão disponíveis a você que está me 
ouvindo agora.  

E a pergunta que eu faço é que se você tem experimentado essas 
bênçãos de salvação, de libertação e de restauração. Então, muito bem, diante 
disto o desafio que esse texto nos traz, que é muito objetivo, muito conciso; o 
desafio do texto para nós é o seguinte: SOMENTE DEUS PODE CONCEDER A 
RESTAURAÇÃO PELA QUAL TODOS NÓS ANSIAMOS. Eu repito, SOMENTE DEUS 
PODE CONCEDER A RESTAURAÇÃO PELA QUAL TODOS NÓS ANSIAMOS. 

Se você tiver a oportunidade, esta é a síntese do Capítulo 41 de 
Isaías: SOMENTE DEUS PODE CONCEDER A RESTAURAÇÃO PELA QUAL TODOS 
NÓS ANSIAMOS. E, neste texto, nós vamos encontrar cinco aspectos dessa 
restauração que somente Deus pode conceder. 

O primeiro aspecto da restauração que somente Deus concede, 
É VISTO NO SEU DESAFIO AOS ADORADORES DE ÍDOLOS. Versículos de 1 ao 71. 
Nestes versículos nós encontramos algumas verdades muito interessantes, e 
esta restauração que é ansiosamente aguardada por todos, por todos aqueles 
que de uma ou outra maneira estão cativos, só pode acontecer porque Deus é 
o único Deus, e Deus é incomparável a qualquer outro ser. Na verdade, por ele 
ser o criador de todos nós, de todas as coisas, não há ninguém comparável a ele 
e esse é o desafio que ele nos faz nestes versos.  

É como se ele estivesse desafiando os adoradores dos ídolos 
mortos. Poderia um ídolo pagão levantar um governador, um imperador e usá-
lo conforme o seu querer para fazê-lo cumprir os seus planos? Conforme a sua 
vontade?  

Uma outra pergunta que Deus estaria fazendo seria essa: Poderia 
um deus pagão fazer com que alguém que nem confiava neste Deus se tornasse 
um governador do mundo, tendo todas as nações subjugadas e aos seus pés? 
Certamente não! Esses idólatras têm que aprender. O único que tem este poder 
é Deus. O Deus Iavé, o nosso Deus. O Deus criador. Então esse era o desafio, 
mas ao mesmo tempo essa era uma prova de que Deus é quem controla a 
história da humanidade. Certamente o verso 2, deste capítulo 41, se refere a 
Ciro, que será citado, ainda, no versículo 25, depois em 44:28, e 45:1.  

Esse homem chamado Ciro, “O BOM”, o “O REI DA PÉRSIA”, “CIRO, 
O GRANDE”, ele reinaria sobre a nação que hoje é o Irã. Essa região ficava a 
leste de Jerusalém e também ficava a leste da Babilônia. O exército Persa 

 
1 “Calem-se diante de mim, ó ilhas! Que as nações renovem as suas forças! Que elas se apresentem para 

se defender; vamos nos encontrar para decidir a questão. "Quem despertou o que vem do oriente, e 
chamou-o em retidão ao seu serviço, entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele? Com a espada 
ele os reduz a pó, com o arco os dispersa como palha. Ele os persegue e avança em segurança, por um 
caminho que seus pés jamais percorreram. Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência 
desde o princípio? Fui eu mesmo, o Senhor, o primeiro, que continuarei sendo, até mesmo com os últimos. 
As ilhas viram isso e temem; os confins da terra tremem. Eles se aproximam e vêm à frente; cada um 
ajuda o outro e diz a seu irmão: "Seja forte! O artesão encoraja o ourives, e aquele que alisa com o 
martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da soldagem: "Está boa. " E fixa o ídolo com prego 
para que não tombe.” Isaías 41:1-7 
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conquistou a Babilônia em 539 antes de Cristo e logo depois, em 536 antes de 
Cristo, Ciro ordenou e permitiu que o primeiro grupo de judeus, cerca de 50 mil 
judeus, liderados por Zorobabel e Josué voltassem a Jerusalém. Nós termos 
esta confirmação em Esdras, capítulo 1, e também em Esdras, capítulo 6. Esse 
Deus, único então, que move as pessoas para a realização dos seus planos, é 
que deve ser adorado; esse Deus único ainda apresenta, quase que 
ironicamente, nos versos 6 e 7, mostrando que os ídolos pagãos não são 
absolutamente nada, e nenhum deles tem poder algum, pois e não forem 
fixados com pregos nos andaimes, ou nos andores, eles escorregam, caem e se 
espatifam no chão. Por quê? Porque são ídolos mortos, obras feitas pelas mãos 
humanas. 

Querido amigo, VOCÊ CRER NUM DEUS VERDADEIRO E VIVO OU NUM 
ÍDOLO FALSO E MORTO?  

O segundo aspecto da restauração que só Deus concede, É 
VISTO NO ENCORAJAMENTO QUE DEUS DÁ PARA SEU POVO. As palavras desses 
versos são impressionantes. No versículo 12, por exemplo, nos lemos o seguinte: 
“Se vocês procurarem os seus inimigos, vocês não o acharão, pois todos 
eles terão desaparecido; por quê? Porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. 
Eu os seguro pela mão e lhes digo, não fiquem com medo, pois eu os ajudo; 
[Versículo 14 – O Senhor diz a seu povo] você é pequeno e fraquinho, mas 
não tenha medo, pois eu sou o Santo de Israel; sou o seu Salvador de o 
protegerei; farei com que você seja uma máquina de debulhar trigo, que 
tem ponta de ferro novas e afiadas, você passará pelos montes, eles 
virarão pó; e as montanhas ficarão como palha; você os jogará para cima, 
e o vento os levará, e a ventania os espalhará; então você ficará alegre 
porque eu, o Senhor, sou o seu Deus, e você louvará a mim, o Santo Deus de 
Israel”. 

Querido amigo, aqui realmente nós temos palavras de 
encorajamento, nos versos 9 e 10, lemos “eu escolhi você”, “eu não rejeitei 
você”, “não tenha medo, não tenha medo”, “eu sou o seu Deus”, nos versos 13 
e 14 essas expressões se repetem confirmando esse cuidado e esse 
encorajamento. Nós temos, então, no versículo 16, um clímax dessas palavras 
abençoadoras. 

Os judeus, mesmo no exílio, experimentaram a bondade divina, 
pois essas palavras lhe davam certeza de que se alegrariam pela grande 
restauração que ELE, o SANTO DE ISRAEL, lhes faria experimentar.  

Assim, o terceiro aspecto da restauração que só Deus concede, 
É VISTO NA VIDA QUE ELE PROPORCIONA. Versículos 17 a 20. A vida está em 
Deus, portanto a ação de Deus provocaria uma mudança radical. A existência 
seca, estéril, ressequida, desértica e sem vida seria, foi e será trocada por uma 
existência com abundância de água, frutífera, umedecida, com muito verde e 
cheia de vida. 
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Na verdade, querido amigo, onde está Deus, está presente a vida, 
está presente uma alegria de viver e assim todos podem ver, porque todos 
podem saber quem é o Senhor, que atua amorosamente para com aqueles que 
nEle esperam e nEle confiam. Você tem vivido uma vida estéril e seca? Ou você 
tem sido frutífero e tem sido um rio a jorrar água para a vida eterna?  

O quarto aspecto da restauração que só Deus concede, É VISTA 
NO CONTRASTE COM OS OUTROS DEUSES. Versículos 21 a 24. Não há outros 
deuses, querido amigo. Existem ídolos. Os ídolos, em si, não são nada, tem 
olhos mas não veem, tem ouvidos mas não ouvem, tem narizes mas não sentem 
qualquer aroma, tem mãos mas não agem, tem boca mas não sentem qualquer 
sabor e nem falam, tem pés mas não andam; os cinco sentidos que temos eles 
não os tem. Por quê? Porque são mortos, falsos, são obras das mãos humanas. 
Então eu pergunto, novamente: Você crer num Deus verdadeiro e vivo ou você 
crer num ídolo falso e morto?  

O quinto aspecto da restauração que só Deus concede, É VISTA 
NA SUA SOBERANIA SOBRE TODOS, conforme os versículos 25 até 29. No 
versículo 25, nós lemos: “Fui eu que chamei o homem que mora no oriente, 
ele confia em mim e vem do norte para atacar os seus inimigos, ele pisa em 
cima de reis como se fossem lama, ele os trata como oleiro que amassa o 
barro com os pés, será que algum de vocês anunciou que isso iria acontecer 
para que nós ficássemos sabendo? Algum Deus falou disso no passado? Eu 
anunciei isso a Sião, desde o começo eu mandei um mensageiro espalhar 
essas boas notícias em Jerusalém; [versículo 28, um desafio final] eu 
procuro os deuses, mas nenhum deles aparece; nenhum deles pode dar 
explicações ou responder as perguntas que eu faço; [e finalmente, no 
versículo 29] eles não são nada, eles não podem fazer nada, essas imagens 
são coisa sem vida e sem valor.” 

Querido amigo, no versículo 25, novamente, há essa referência a 
Ciro, o assim chamado “SERVO DO SENHOR”. Como veremos num outro assim 
designado no capítulo 42, em outros textos nesta parte final do livro, 
Nabucodonosor, Ciro e tantos outros, mesmo sendo incrédulos serviram aos 
propósitos do Senhor. 

O “SERVO DO SENHOR” que aparece no capítulo 42, então, é 
diferente. Vamos ver isso no próximo programa. Ele é o SENHOR JESUS CRISTO. 
Aquele que se fez servo para nos trazer essa tão maravilhosa restauração que 
só o SENHOR DEUS pode nos conceder.  

Querido amigo, eu termino este programa fazendo algumas 
perguntas para você: A QUEM VOCÊ SERVE? AO DEUS VERDADEIRO E VIVO? 
AQUELE QUE CONTROLA A HISTÓRIA HUMANA? VOCÊ SERVE A QUEM? VOCÊ 
SERVE A DEUS QUE ABATE E LEVANTA OS PODEROSOS? VOCÊ SERVE O DEUS 
SOBERANO?  

Minha oração é que você sirva a esse DEUS, só ELE pode nos 
conceder a RESTAURAÇÃO que tanto ansiamos.  
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Um grande abraço, DEUS TE ABENÇOE e até o próximo programa.  

Fonte: RÁDIO TRANSMUNDIAL 

Link do Áudio: https://www.transmundial.com.br/podcasts/a-restauracao-do-
senhor/ 


